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জজনন যাখা উরিৎ! আল্লা ুফানাহু য়া তা’আরানক ফা তায দ্বীননক অথফা যাূর (াাঃ) জক 

গারর জদয়া অতযন্ত জঘনয একরি অযাধ (আল্লা তা‘আরা আভানদযনক  আনানক 

জগাভযাী  ভ্রষ্টতায থভূ জথনক যক্ষা করুন)। তাীদনক অন্তয জথনক গ্রণকাযী  

আল্লা তা‘আরায মথামথ ভূরযায়নকাযী ফান্দাযা এই ধযনণয জঘনয াািাযীনদযনক অন্তয 

জথনক ঘৃণা কনয। আভযা ইদারনিংকানর জদখনত ারি জম, এই অনযায় কাজরি কুপপায 

যাষ্ট্রগুনরা ফানদ অননক ভুররভ যানষ্ট্র ছরিনয় নিনছ। এই কর যানষ্ট্র এই জঘনয 

াািাযরি ভাভাযীয ভত ছরিনয় যায অনযতভ প্রধান কাযণ র তানদয অায 

আইনফযফস্থা। এ কর যানষ্ট্রয িরভান আইনন যাষ্ট্রপ্রধান  অনযানয জনতানদয রফরুনধ 

কিূরক্তকাযীনদয রফরুনধ কন ায ফযফস্থা গ্রণ কযা য়। অথি এই াকনগাষ্ঠী  তানদয 

জনতানদয াক, আভান-জরভননয ভাররক আল্লাহ্  ুফানাহু য়া তা’আরায রফরুনধ মাযা 

কিূরক্ত কনয তানদয রফরুনধ জকান ফযফস্থা গ্রণ না কনয ফযিং অফজ্ঞায ানথ জছনি জদয়া 

য়। আয তানদয আদারতগুনরা প্রননয স্থানন রযণত নয়নছ। এখানন তানদয 

রফিাযকনদয কানছ াকনদয কিূরক্তকাযীযা জকান ভাপ ায়না। অথি যনফয কিূরক্তকাযীযা 

নজই ভুরক্ত জনয় মায়।  

আভানদয কথা নি এই অফস্থায জনয এই কর ভুররভ-অভুররভ জদনয যাষ্ট্র  

আইনফযফস্থা দায়ী। আভানদয দারফয স্বনক্ষ আভানদয কানছ প্রভাণ আনছ। আভযা জদখনত 

াই ূনফে জকান জদনয যাষ্ট্রপ্রধান ফা জনতানদয রফরুনধ অভানজনক ফা কিূরক্তকাযীনদয 

ফযাানয শুধু যানষ্ট্রয জগানয়ন্দা রফবাগ আয রনযাত্তা রফবাগই ভাথা ঘাভাত। অনয জকান রফবাগ 
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এই রফলয়নক গুরুত্বই রদত না। আয এখন যানষ্ট্রয প্রনতযকিা রফবাগ  কভেিাযী এই ফযাানয 

জাচ্চায। জকউ কিূরক্ত কযনরই তায আয যনক্ষ জনই। অথি যানষ্ট্রয এই জগানয়ন্দা রফবাগ, 

রনযাত্তা রফবাগ  অনযানয রফবানগয কভেিাযীনদয জিানখয াভননই আল্লায ত্রুযা আল্লাহ্   

তায তয দ্বীননক গারর রদনয় মানি। আয এই কর যাষ্ট্রুজারযযা জকান ফযফস্থা না রননয় 

জিনয় জিনয় জদখনছ। তানদয রফিাযারয়গুনরানত রফিাযকনদয াভননই এই কর কীিযা 

আল্লাহ্   তায তয দ্বীননক গারর জদয়ায য তানদয রফরুনধ জকান ফযফস্থা গ্রণ কযা য় 

না।  

এ ফযাানয কর উরাভানয় জকযাভ একভত জম, আল্লাহ্  তা’আরানক ফা তায দ্বীননক ফা তায 

যাুরনক (াাঃ) কিূরক্তকাযী ভুযতাদ। এই অনযায় কাজ কযায ানথ ানথ তায স্ত্রীয ানথ 

তায বফফারক ম্পকে রছন্ন নয় মানফ। এ অফস্থায় মরদ জ ভাযা মায় তানর তায কর 

আভর ফারতর ফনর গণয নফ। তানক ভুরভাননদয কফনয দাপন কযা মানফ না। তায র কানা 

নফ জাান্নাভ। আয অফযই তা একরি রনকৃষ্ট প্রতযাফতেনস্থর। 

জম জকউ আল্লাহ্  ,তায যাুর ফা তায দ্বীননয ফযাানয কিূরক্ত কযনফ জই ভুযতাদ ফনর গণয 

নফ। এই জক্ষনে জকান উজয গ্রণ কযা নফ না। িাই জ তয ভনন কনয ফরুক ফা  াট্টা 

কনয ফরুক। জ ান্ত অফস্থাই ফরুক ফা যাগারিত অফস্থাই ফরুক। জ ভুররভ জাক ফা 

িুরক্তফধ অভুররভ জাক। জ ুরুল জাক ফা ভররা জাক। জ ইহুদী, রিস্টান ফা মুধফন্দী 

মাই জাক তায উয রযদ্দায রনয়ভ আরতত নফ। জভািকথা জম জকউ জম জকান ারনতই 
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ফরুক জ ভুযতাদ ফনর গণয নফ। ভুরভাননদয জনয তায জান  ভার ারার ফনর গণয 

নফ।   

এয দরীরভূ অননক,মায অরধকািং ায়খুর ইরাভ ইফনন তাইরভয়যা য. তায রকতাফ 

‚আ-ারযভুর ভারুর আরা ানতনভয যাূর‛ জত উনল্লখ কনযনছন।  

দররর নিং - ১ 

আল্লাহ্  ুফ’ানাহু য়া তা’আরা ফনরনছন- 

َّ ٌ ٍ َّ إِ ٌ َّ ان ِري َُّ ّللا  َّ يُْؤُذو ُسىنّ  ز  ُ هُىَُّ و  َُّ ن ع  َْي ب فِي ّللا  حَِّ اندُّ اْْلِخس  د َّ و  أ ع  اثًب ن هُىَّْ و  ر   ُيِهيًُب ع 

‚রনশ্চয় মাযা আল্লা  তাাঁয যাূরনক কষ্ট জদয়, আল্লা তানদযনক দুরনয়া  আরখযানত 

রানত কনযন এফিং রতরন তানদয জনয প্রস্তুত জযনখনছন অভানজনক আমাফ‛। (ূযা আর-

আমাফ-৫৭) 

আল্লা তা‘আরানক ফা তাাঁয দ্বীননক রকিংফা তাাঁয যাূর (াাঃ)জক গাররদাতা এয অন্তবুেক্ত। 

ফুখাযী যীনপয াদীন যাূর (াাঃ) এযাদ কনযন,‚জক আনছা কা’আফ ইফনন আযানপয 

জনয? জকননা জ আল্লা  তাাঁয যাূরনক কষ্ট রদনয়নছ‛। তখন ভুাম্মদ রফন ভারাভা 

দারিনয় জগনরন। অতাঃয ফরনরন জম, ‚ আরভ জ আল্লায যাূর (াাঃ)! আরন রক িান জম, 

আরভ তানক তযা করয?‛ রতরন ফরনরন, ‚ যাাঁ‛।  
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অথি এই কা‘আফ রছর িুরক্তয কাযনণ ভা‘ুভুদ দাভ (মায যনক্তয রনযাত্তা জদয়া নয়রছর)। 

কা’আফ জথনক যাূরনক গারর জদয়া  রনন্দা কযা প্রকা জনর যাুর (াাঃ) খুফ কষ্ট 

জনয়রছনরন। যাূর (াাঃ) তায কনষ্টয ফণেনা এবানফ কনযনছন জম, ‚জ আল্লা  তায 

যাূরনক কষ্ট রদনয়নছ‛। আয একাযনণই যাুর (াাঃ) কা’আফ ইফনন আযানপয যক্ত 

প্রফারত কযায বফধতায জঘালণা রদনয়নছন রনযাত্তায িুরক্তয আতাধীন য়া নত্ব। 

আয এই ঘিনায ভাধযনভ যাুর (াাঃ) আভানদযনক িীস্টান  তানদয নযায় অনযানয ধভোফরম্বী 

কানপযনদয ভধয নত মাযা আভানদয দ্বীন, আভানদয যফ রকিংফা আভানদয যাূর (াাঃ) জক 

রননয় গারভন্দ কযায দুাঃা কনয তানদয জনয ারি রক নফ তা ফনর রদনয়নছন। আভযা 

জদখনত াই জম, কা‘আফ রফন আযাপ িুরক্তফধ ইহুদী রছর। ুতযািং এিানতা আনযা অরধক 

উনমাগী নফ জম, আল্লা , যাূর (াাঃ) ফা দ্বীননক গারভন্দকাযী িীস্টান ফা ইহুদী ফা 

ভুরযকনক তযা কযা নফ। তনফ তে র জ এভন রিস্টান ফা রবন্ন ধনভেয জরাক নত নফ 

মায ভুরভাননদয ানথ জকান িুরক্ত জনই। জ ভুররভনদয জকান রজরম্ম (রজরময়া রদনয় 

রনযাত্তা রাবকাযী কারপয) নত াযনফ না। এভন অফস্থায় জ উনযাক্ত জঘনয কাজরি 

কযনর তায জান  ভার ভুররভনদয জনয ারার ফনর গণয নফ। 

আয আল্লা আমমা য়া জাল্লা উনযাক্ত আয়ানত মাযা এধযননয কাজ কনয তানদযনক দুরনয়া 

 আরখযানত অরবম্পাত কনযনছন। এফিং তানদয জনয প্রস্তুত জযনখনছন অফভাননাকয ারি। 

ফান্দায জনয এয িাইনত বয়িংকয আয রক নত ানয !  
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াইখুর ইরাভ ইফনন তাইরভয়া (যাঃ) এয ভনত,কারপযযা নি আল্লায রানত প্রাপ্ত 

ফান্দা। রতরন তায ‚আ-ারযভুর ভারুর‛ ফইনত উনল্লখ কনযনছন জম, উনযাক্ত আয়াতরি 

কারপযনদয জনয প্রনমাজয নফ। জকননা রা‘নত ভানন র আল্লায যভত জথনক রফতারিত 

কযা। আয আল্লা তা‘আরা মানক দুরনয়া  আনখযানত তাাঁয যভত জথনক ফরিত কনযনছন 

জ রনাঃনন্দন কানপযই নফ।     

অনুরূ বানফ তানক (অফভাননাকয ারিয) হুভরক জদয়া তায ‘কুপুরযয’ প্রভাণ ফন 

কনয। জকননা াী ভুরভননক আল্লা তা‘আরা কখননা কখননা বীরতপ্রদেন কনযনছন ফি 

ারি রকিংফা মন্ত্রণাদায়ক ারিয কথা ফনর। রকন্তু অফভাননাকয ারি কুযআনন জকফর 

কানপযনদয ফযাানযই উনল্লরখত নয়নছ। 

 

আয আল্লা তা‘আরা এযাদ কনযন, 

ٍَّْ ي  ٍَِّ و  َُّ يُِه ب ّللا   ً َُّ ف  ٍَّْ نّ   ُيْكِسو َّ ِي

‚আয আল্লা মানক অভারনত কনযন জকউ তায ম্মানদাতা জনই ‛। (ূযা আর-াজ্জ- ১৮) 

এফ রকছুই একথায উয দারারত কনয জম, আল্লা ুফানাহু য়া তা’আরানক, দ্বীননক 

অথফা যাূর (াাঃ)জক কিূরক্তকাযী ভুযতাদ। 
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দররর নিং – ২ 

আনযা একরি দররর র আল্লা তা‘আরায এই এযাদ, 

َّ ار ُكىَّْ ر ْسف ُعىا ل  ْىدَِّ ف ْىق َّ أ ْصى  َّ انُ جِي َّ ص  ل  َُّ ر ْجه ُسوا و  ْهسَِّ ثِبْنق ْىلَِّ نّ  ج  ٌَّْ نِج ْعض َّ ث ْعِضُكىَّْ ك   ر ْحج ظ َّ أ 
بنُُكىَّْ  ً َْزُىَّْ أ ْع أ  َّ و  ٌ َّ ل   ر ْشُعُسو

‚ জতাভযা নফীয আয়ানজয উয জতাভানদয আয়াজ উাঁিু কনযা না এফিং জতাভযা রননজযা 

যস্পয জমভন উচ্চস্বনয কথা ফর, তাাঁয ানথ জযকভ উচ্চস্বনয কথা ফনরা না। এ আঙ্কায় 

জম, জতাভানদয কর আভর রনষ্ফর নয় মানফ অথি জতাভযা উররি  কযনত াযনফ না ‛। 

(ূযা আর-হুজুযাত- ০২) 

এই আয়ানতয ভানঝ আল্লা তা‘আরা ভুরভননদযনক বীরতপ্রদেন কনযনছন নফী (াাঃ) এয 

আয়ানজয উয তানদয আয়াজ উাঁিু কযায জক্ষনে। আয এই কাজ কখননা কখননা আভর 

রফনষ্ট নয় মায়ায রদনক রননয় মায়। আয আভর তখনই নষ্ট নয় মায় মখন ফযরক্ত ইরাভ 

জথনক জফয নয় মায়ায ভত জকান অযাধ কনয থানক। 

 

আল্লা তা‘আরা এযাদ কনযন,  

ٍَّْ ْكذ َّ ن ئِ ٍ َّ أ ْشس  هُك َّ ن ي ْحج ط   ً  ع 

‚মরদ আরন রযক কনযন তানর আনায আভর রফনষ্ট নয় মানফ‛। (ূযা আয্-মুভায-৬৫) 
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এই আয়ানতয অথে র, ইফাদনতয জক্ষনে রফনল জকান তে ফা এধযনণয জকান রকছুয 

কভরতয কাযনণ আভর নষ্ট নয় জমনত ানয। 

ুতযািং জদখা মানি জম, নফী (াাঃ) এয আয়ানজয উয কানযা আয়াজ উাঁিু কযায় তায 

উয জই কুপরযয আঙ্কা কযা নি মা আভর রফনষ্ট নয় মায়ায রদনক রননয় মায়। 

অতএফ তায রক অফস্থা নফ জম আল্লায দ্বীননক অথফা আল্লায যাুরনক গারভন্দ কনয ? 

রনাঃনন্দন এই কাজ ম্পাদনকাযীয কর আভর ফারতর নয় মানফ। এফিং উমুক্ত তেূযণ 

াননক্ষ তানক ভুযতাদ াফযি কযা নফ। 

দররর নিং- ৩ 

আনযা একরি দররর র, আল্লা তা‘আরায ফাণী- 

ٍَّْ ن ئِ أ ْنز هُىَّْ و  ٍ َّ س  ب ن ي قُىنُ  ً تَُّ َ ُخىضَُّ ُكُ ب إَِ  َ ْهع  َِّ قُمَّْ و  َِّّ أ ثِبّلل  آي برِ َِّّ و  ُسىنِ ز  ُْزُىَّْ و  ٌ َّ ُك َّ ر ْسز ْهِزئُى  ق دَّْ ر ْعز ِرُزوا ل 
ف ْسرُىَّْ بَُِكىَّْ ث ْعد َّ ك   ً ٌَّْ إِي ٍَّْ َ ْعفَُّ إِ ُُْكىَّْ ط بئِف خ َّ ع  ر ةَّْ ِي َ  هُىَّْ ط بئِف خًَّ َُع  بَُىا ثِأ ٍ َّ ك   ُيْجِسِيي

‚আয মরদ আরন তানদযনক প্রশ্ন কনযন, অফযই তাযা ফরনফ, ‘আভযা আরািারযতা  

জখর-তাভাা কযরছরাভ। আরন ফনরন, ‘আল্লা, তাাঁয আয়াতভূ  তাাঁয যাূনরয ানথ 

জতাভযা রফদ্রু কযরছনর’? জতাভযা ময জ কনযা না। জতাভযা জতাভানদয ঈভাননয য 

অফযই কুপযী কনযছ। মরদ আরভ জতাভানদয জথনক একরি দরনক ক্ষভা কনয জদই, তনফ 

অয দরনক আমাফ জদফ। কাযণ, তাযা নি অযাধী‛। (ূযা তাফাাঃ ৬৫-৬৬) 
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এই আয়াতরি এফযাানয অকািয ুস্পষ্ট ফক্তফয জম, আল্লানক, তাাঁয দ্বীননয জকান রফলয়নক 

রকিংফা তায যাূরনক রননয় উাকাযী ঈভান আনয়ননয য ভুযতাদ নয় মানফ।  

অতএফ জকান ফযরক্ত আল্লানক ফা তায যাূর (াাঃ)জক গারর রদনর অথফা দ্বীননয জকান রফলয় 

রননয় কিাক্ষ কযনর তানক তাকরপয কযায জমাগয ফনর রফনফিনা কযা নফ। এই কিূরক্ত জ 

ইিাকৃত বানফ করুক রকিংফা ার-তাভাা ফা ক্রীিািনরই করুক। জমনতু এই আয়াতগুনরা 

ঐ কর জরাকনদয ফযাানয অফতীনে নয়নছ মাযা নফী কাযীভ (াাঃ) এয ানথ তাফুক মুনধ 

রজানদয উনদ্দনয যনা নয়রছর। অতাঃয তানদয (াাফীনদয) কনয়কজন জথনক তাাঁয 

ক্বাযী াাফীনদয রননয় রকছু উা প্রকা জনয়রছর। ুতযািং মখন তানদয ফযাানয এই 

আয়াতগুনরা নারমর র, তখন তাযা নফী কাযীভ (াাঃ) এয কানছ এই ফনর ময জ 

কযনত রাগর জম, ‚আভযা জতা মােীদর তথা ভুারপযনদয আনরািনায নযায় আনরািনা 

কযরছরাভ, জমন আভানদয পনযয ক্লারন্ত কভ অনুবূত য়‛। অথোৎ আভযানতা যরকতা  

জখর-তাভাা কযরছরাভ জমন এয দ্বাযা আভযা পনযয দূযত্ব  ক্লারন্ত দূয কযনত ারয। 

আভযা এয দ্বাযা কুপরযয ইিা করযরন রকিংফা কুপরয রফশ্বা জালন করযরন। এয উত্তনয 

আল্লা তা‘আরা তানদযনক রভথযাফাদী ফনরনরন। অথফা তাযা কুপরয কযনত জিনয়রছর  

কুপরযনত রফশ্বা জালন কনযরছনরা এভনিা ফনরনরন। আল্লাহ্  ুফানাহু য়া তা’আরা 

উত্তনয ফনরনছন জম-‚জতাভযা উময জ কনযা না, জতাভযা ঈভান আনয়ননয য কুপরয 

কনযছ‛। অথোৎ জতাভযা ঈভান আনায য এই কানজয ভাধযনভ কুপরয কনযনছা। মরদ এই 
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কুপরয জতাভযা ইিা কনয কযরন ফা জতাভযা এই কুপরযনত রফশ্বা কযনত না তফু 

অরনিাকৃত বানফ কযা এই কানজয ভাধযনভ জতাভানদয কুপরয প্রকা জনয়নছ।   

ুতযািং আভযা জদখনত ারি াাফানদয কনয়কজন জথনক এই আিযণ প্রকা ায়াই 

আল্লা ুফানাহু য়া তা’আরা তানদযনক জদালী াফযি কনযনছন। অথি তাযা নাভাম 

িনতন, জযামা যাখনতন এফিং আল্লায যাূর (াাঃ)এয ানথ রজানদ জফয নয়রছনরন। 

অতএফ ভুরভাননয ভনধয মাযা রননজয দ্বীননয রনযাত্তায প্ররত আগ্রী তানদয এই ভি 

রফদ  রফদগ্রস্থনরাকনদয ফযাানয তকে থাকা উরিৎ।  

ভুরভাননদয ভনধয জকউ জকউ একথা ফনর জম, আরভ আল্লাহ্ , তায যাুর  দ্বীন ইরানভয 

জকান রফলনয় জকান খাযা ধাযণা অন্তনয জালণ করয না। রকন্তু এই ফযরক্ত আফায এভন 

জরাকনদয ানথ িরানপযা কনয মাযা আল্লাহ্ , আল্লায যাুর ফা দ্বীন ইরাভ রননয় কিূরক্ত 

কনয। এই কর ভুররভযা এই কিূরক্তকাযীনদয ানথ উ া-ফা, খায়া-দায়া  ার-

তাভাা কনয জফিায়। এই কিূরক্তকাযীনদয ম্মান কনয  তানদয জদনখ খুর য়। এিা 

কখননাই একজন ভুরভাননয িরযে নত ানয না ফা য়া উরিত না। এই কর 

ভুররভনদয উরিত নফ এই কর কিূরক্তকাযীনদয কানজ কন াযবানফ রননলধ কযা। 

কিূরক্তকাযী মখন এই কাজ কযনফ তখন ভুররনভয জিাযায় তায জক্রানধয ফরাঃপ্রকা 

থাকনত নফ। আয মরদ জকান ভুররভ এই ধযনণয কিূরক্তকাযীনদয ানথ একই ভজররন 

অফস্থান কযায ভনয় কিূরক্তকাযী এভন কাজ কনয তনফ ভুররভ বাইনফাননদয উরিত নফ 
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জই ভজরর তযাগ কযা। আয না নর এই ভুররভ বাই ফা জফান এই কুপুরযয অিংীদায 

ফনর গণয নফন ।     

 

আল্লা তা‘আরা ফনরন, 

ق دَّْ ل َّ و  ه ْيُكىَّْ َ ز  ٌَّْ اْنِكز بةَِّ فِي ع  ْعزُىَّْ اإِذ َّ أ  ًِ َِّ آي بدَِّ س  أَُّ ثِه ب يُْكف سَُّ ّللا  يُْسز ْهز  َّ ثِه ب و  هُىَّْ ر ْقُعُدوا ف ل  ع  ز ى ي   ح 
ِديث َّ فِي ي ُخىُضىا ْيِسَِِّ ح  ٌ َّ ِيْثهُهُىَّْ إًِذا إَِ ُكىَّْ غ  بِيعَُّ ّللا  َّ إِ ٍ َّ ج  ُ بفِقِي ًُ ٍ َّ اْن بفِِسي اْنك  هُ  ى َّ يفَِّ و  يًعب ج  ًِ  ج 

‚ আয রতরন জতা রকতানফ জতাভানদয প্ররত নারমর কনযনছন জম, মখন জতাভযা শুননফ আল্লায 

আয়াতভূ অস্বীকায কযা নি এফিং জগুনরা রননয় উা কযা নি, তানর জতাভযা 

তানদয ানথ ফনফ না, মতক্ষণ না তাযা অনয কথায় রনরফষ্ট য়, তা না নর জতাভযা 

তানদয ভত নয় মানফ। রনশ্চয় আল্লা ভুনারপক  কারপযনদয করনক জাান্নানভ 

একেকাযী।‛ 

একরিফায এই আয়াতরি রননয় বাফুন ! জদখুন কীবানফ আল্লা তা‘আরা জফ 

ভুনারপকনদযনক বীরতপ্রদেন কনযনছন। অথি তানদয অযাধ রছর এিাই জম, কানপযযা 

মখন তানদয াভনন আল্লাহ্ , তায যাুর (াাঃ)  দ্বীন ইরাভনক রননয় কিূরক্ত কযনতা তখন 

তাযা শুধু ফন জথনক শুননতা। তাযা কিূরক্তকাযীনদয জথনক ৃথক নতা না রকিংফা তানদয 

রফনযারধতা কযনতা না। ফযিং তাযা তানদয ানথ উ া-ফা কযনতা, একনে খায়া-দায়া 

কযনতা, তানদযনক ঙ্গী ভনন কযনতা। ুতযািং আল্লা তা‘আরা তানদযনক এফযাানয 
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বীরতপ্রদেন কযনছন জম, জমবানফ তাযা এখন আল্লায কিূরক্তকাযীনদয ানথ িরানপযা কযনছ 

জবানফই আল্লা তা‘আরা তানদয করনক জাান্নানভ একে কযনফন। 

অতএফ ভুরভান জমন তায দ্বীননয ফযাানয এই ভি রনকৃষ্ট অযাধ  অযাধীনদয জথনক 

তকে থানক। মাযা রদফাযারে তানদয ৃরষ্টকতোনক, তানদয রযরমকদাতানক গারভন্দ কনয 

তানদয ানথ ফনু্ধত্ব কযায ফযাানয ভুরভান জমন াফধান থানক। একর রনকৃষ্ট 

অযাধীযানতা তানদয যনফয ানথ এক অভ মুনধ ররপ্ত নয়নছ। তাযা এভন এক যনফয 

রফরুনধ প্ররতনমারগতায় জননভনছ মায অিংখয ফারযক  অবযন্তযীণ রনয়াভত তাযা প্ররতরনয়ত 

গ্রণ কযনছ। মাাঁয করযাণগুনরা রদফাযারে এই অযাধীনদয উয অফতযন কযনছ। 

রনশ্চয় আল্লা তা‘আরা আভানদযনক রননদে রদনয়নছন, তায একত্তফানদয জঘালণা জদয়ায, 

তায রফেতায জঘালণা জদয়ায, তায প্ররত ম্মান প্রদেন কযায এফিং রযকরফীন বানফ 

একভাে তাযই ইফাদত কযায। রতরন ছািা কর তাগুত  উাযনক অস্বীকায কযায  

ফজেন কযায। (‚রকন্তু মাররভযা আল্লাহ্  তা’আরায আনদ-রননলধগুনরা রননজনদয রকছু ভনগিা 

কথা ফাতো রদনয় রযফতেন কনয রননয়নছ।‛) 

ভুররভনদয অফস্থা এখন এভন জম, কুপপাযযা তানদয উয জুরুভ িারাননা নে তাযা 

উল্লা  আনন্দ পুরতেনত ডুনফ আনছ। তাযা এই কর কুপপাযনদয ইরাভ রফনযাধী কাজ 

জদনখ রকছু না ফুনঝ কযতারর রদনি এফিং এই ঘাতকনদয অনুযণ কযনছ। অথি এই কর 

কানপয ানকযা আল্লায দ্বীননয রফরুনধ এক রনযন্তয মুনধ জননভনছ। তাযা জদন জদন 
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ইরাভী রযয়ানক অকামেকয ফারননয়নছ। এযয এই রযয়া এয রযফনতে ভানুনলয 

আরফষৃ্কত ান ফযফস্থা ভুররভনদয উয িারনয় রদনয়নছ। এযয ভুররভযা তানদযনক 

ভথেন  অনুযণ কনয মানি। অথি এয রফরনভনয় কুপপায ানকযা তানদযনক রাঞ্ছনা 

আয অদিতা ছািা আয রকছুই জদইরন। এযা ভুররভনদয জদনয ম্পদগুনরা িুরয কনয 

রননয় মানি। ভুররভনদয রনমোতনকাযী এফিং আল্লায রফধাননক রযফতেনকাযী এই কুপপায 

াকনদয ক্ষভতায ভনদ জবনঙ্গ ধুনরায় রভরনয় মাক।    

অতাঃয এই রনকৃষ্ট অযাধীযা আল্লা ুফানাহু য়া তা’আরায ানথ মুধ জঘালণা কনযনছ, 

তানক গারর রদনয়নছ এফিং তায দ্বীননক রননয় কিাক্ষ কনযনছ। আয ভুররভযা এই অফাধয 

ত্রুনদযনক ফনু্ধরূন গ্রণ কনযনছ  ম্মান প্রদেন কনযনছ । আয তানদযনক কর রকছুয 

উনধে ভনন কনয কার-ন্ধযায় তানদয প্রিংা  কযনছ। ভুররভনদয এই অফস্থায কাযণ র 

এই-  

‚িকু্ষ ভূ দৃরষ্টীন য় না রকন্তু ফনক্ষ অফরস্থত অন্তয ভূ অন্ধ নয় মায়‛। 

 

------------------- 


